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Förord 
 
 
Sällan har vi skådat utmaningar, flexibilitet, förändringar och nytänkt som under 2020. Vi kan inte mer 
än att lämna året stolta över vår verksamhet tillsammans med föreningar och vårt arbete som 
samhällsaktör och studieförbund, som personalgrupp och styrelse.  
 
Folkbildningen ställdes om i rekordfart. Trots digitala klyftor och en oro för det okända skapade vi 
förutsättningar för människors fortsatta delaktighet, bildning och samvaro.  Våra samverkansparter var 
snabba på att lyfta behovet av och ta del av utbildningar om digitala plattformar, kvalitetsarbete i digital 
miljö samt pedagogik i digitalfolkbildning och vi, snabba på att kompetensutveckla personal och möta 
upp behoven i samhället. Satsningarna som gjordes via utbildningar för cirkelledare och styrelser, 
program under Ramadan eller för att möta upp digitala klyftor hos specifika målgrupper hade inte varit 
möjliga om vi inte gått samman, civilsamhälle och offentliga sektorn. Vi stod stadiga när samhället 
vändes upp och ned. 
 
2020 präglades inte bara av pandemins utmaningar och möjligheter. Distriktet omprioriterade hur 
resurser skulle användas och genomförde större förändringar så väl organisatoriskt som strukturellt, i 
form av tjänster och bemanning samt byte av lokal. Den strategiska satsningen är ett led i att öka vår 
närvaro hos samverkande föreningar och communityn vi är en del av samt flexibiliteten hos våra 
medarbetare att arbeta hemifrån och hos föreningar. Förändringarna stärker vårt förtroende, vårt 
utforskande, vår kunskapsbas och vår relevans som aktör i spetsen av samhällets stora utmaningar.  
 
Utökad särskild kontroll, en granskning som krävde uthållighet samt tuffa samtal och gränsdragningar 
var den sista oförutsedda händelsen under 2020. Efter månaders arbete kunde vi konstatera att vi 
håller god kvalitet och att vara en lärande organisation är att vara en stark och hållbar organisation.  
 
Personalen i distrikt Södra förtjänar en stor eloge för sitt fortsatta och orubbade engagemang och hårda 
arbete, alla utmaningar till trots. Personalen lämnar 2020 starkare, kunnigare och stoltare över sitt 
arbete och den höga standar vår verksamhet och våra samarbeten håller! 
 
 
Malin Novén, distriktschef 
Ibn Rushd distrikt Södra 
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Ibn Rushd – folkbildning med fokus på mångfald, 
rättigheter och livsåskådning 
 
Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi finns 
över hela landet och Ibn Rushd distrikt Södra täcker Skåne och Blekinge län. Under 2020 ordnade vi 
tillsammans med våra medlemsföreningar ett stort antal studiecirklar och kulturprogram inom allt 
från språk till rollspelsverkstad.  

 

Det här är Ibn Rushd 
Det finns tio svenska studieförbund som får pengar från stat, kommun och landsting/regioner för att 
bedriva folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är fortfarande ett ungt studieförbund – hösten 2020 
hade vi funnits som ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund i tolv år.  
 
Ibn Rushds uppdrag, som du ser här nedan, tar avstamp i en vision om att muslimer ska vara en självklar 
del av Sverige. Liksom de flesta andra studieförbund grundades vi av folkrörelseorganisationer, i vårt fall 
ett antal muslimska sådana. Dessa hittas i dag bland våra medlemsorganisationer.  
 
Ibn Rushds uppdrag är att:  
• Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den 

svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.  

• Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i 

sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.  

Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och kunskapsinsatser.  

 

Ibn Rushd och folkbildningen 
Grunden för folkbildningen är att den är fri och frivillig. Studieförbunden och folkhögskolorna gör det 

möjligt att mötas på ett helt annat sätt än i exempelvis skolsystemet. På egna villkor kommer människor 

samman för att lära sig mer, utvecklas och stärka sina möjligheter att påverka – både det egna livet och 

samhället. 

Förutom att folkbildningen ska vara fri och frivillig gäller att den ska vara deltagarstyrd, läroplans- och 

betygsfri, ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel och riksomfattande.  

Studieförbundens folkbildning har tre olika former: studiecirklar, kulturprogram och annan 

folkbildningsverksamhet. Den sistnämnda verksamhetsformen kan till exempel utgöras av prova på-

dagar och helgkurser.  

Staten har fyra övergripande syften med sitt stöd till folkbildningen, nämligen att: 
 
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 

• Bidra till att bredda intresset för och öka deltagandet i kulturlivet. 
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All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller sig till dessa syften. För oss är det särskilt viktigt att nå ut till 

människor och grupper som saknar en lång tradition och erfarenhet av organisering i Sverige. Genom 

vår unika profil och vår förmåga att nå inte minst marginaliserade grupper är vi med och skapar ett 

inkluderande samhälle. 

 

Vår värdegrund 
Ibn Rushds värdegrund sammanfattas av våra fyra kärnvärden: möte, reflektion, stolthet och 

förändring. 

Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark tradition i den muslimska religionen och kulturen. 

Mötet mellan människor har ett egenvärde vid alla våra aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas, 

fördomar förebyggas och rättigheter säkras. Därför ska dialog och erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. 

I vår verksamhet ska det finnas möjlighet att mötas över religionsgränser, kulturella skillnader och 

språkliga barriärer.  

Reflektion ska alla i vår verksamhet ha tid till. Det måste alltid finnas utrymme för de kritiska frågorna, 

det existentiella tänkandet, dialogen med andra och det egna växandet. För att delta i våra 

verksamheter ska man exempelvis inte behöva praktisera islam på ett visst sätt, ha en viss akademisk 

utbildning eller en viss mängd arbetslivserfarenhet. Grunden för vår folkbildningsverksamhet ska vara 

den egna utvecklingen som sker genom reflektion, oberoende av vem man är.  

Stolthet över sig själv och den identitet man har, över Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna 

känna. Vi strävar mot ett samhälle där det är möjligt att vara stolt över att vara svensk och muslim. Vi 

arbetar för att stärka den svenskmuslimska identiteten och prioriterar verksamhet som stärker den 

muslimska gruppens egenmakt och stolthet.  

Förändring är centralt för folkbildning vare sig det sker på individnivå eller på samhällsnivå. När vi ser 

negativa tendenser eller fenomen omkring oss strävar vi efter en förändring. Förändring kan vara större 

förståelse mellan muslimer och icke-muslimer, stärkta rättigheter för utsatta minoriteter eller att 

motverka alkoholnormen. Förändring kan också innebära att en individ får större kunskaper, blir mer 

engagerad eller rik på nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda för att påtala behovet av förändring 

eller för att vara obekväma. Vår verksamhet ska alltid kunna påvisa förändring.  

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som värnar rättigheter, bejakar mångfald och skapar 

förutsättningar för medborgarnas och civilsamhällets engagemang. Vår grundsyn kan delas in i följande 

områden:  

 

Tro 
Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin 

religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna 

som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, 

förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld 

och förtryck.  
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Samhälle  
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det 

demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter 

oberoende av vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former av 

rasism, ojämlikhet och diskriminering.  

 

Miljö och hälsa  
Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar 

för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa 

för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en större miljömedvetenhet.  

 

Bildning och kultur  
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att stärka identiteter, 

uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn Rushd arbetar för allas rätt till 

deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimulera de kulturinitiativ som är progressiva 

och respektfulla samt leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar som är 

hetsande, kränkande eller hatfyllda. 

 

Ibn Rushd distrikt Södra 

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande styrningen av förbundet är 

det förbundsstyrelsen som ansvarar för, men varje distrikt har också en självständig distriktsstyrelse. 

I det södra distriktet arbetar sju medarbetare som tillsammans talar fler språk än vi är till antalet. 2020 

hade vi kontor i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Generellt etablerar vi oss där föreningslivet 

efterfrågar oss. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs därför i Skånes och Blekinges större städer, som 

Malmö, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Eslöv och Karlskrona.  

Personal i distriktet 2020                    Styrelse 

 

 

 
 
 
 
 
    

Namn Funktion 
Malin Novén  Distriktschef 

Abrar Al Shaubaki Kvalitetshandläggare 

Andreas Hasslert Verksamhets- och 
projektutvecklare 

Hazem Abo Youness Studiekonsulent 
Projektledare 20%, 6 mån 

Mahmoud Nasir Studiekonsulent 

Romdhane Boussaidi Studiekonsulent, 6 mån 
Projektsamordnare, 6 mån 

Othman Tawalbeh Studiekonsulent 

Sefika Alibejovic Lokalvårdare 

Foade Daoud Cirkelledare 

Talal Oulmidi Projektassistent, 50%, 6 mån 

Amanda Stjärnqvist Projektledare, Open Space 
50%, 6 mån 

Namn Funktion 
Nabil Ghodhbani Ordförande 

Mohammad  Majzoub Ledamot 

Waqqas Ahmed Ledamot 

Hoda Ahmadi Vice Ordförande 

Mahmoud  Nasser Sekreterare 

Avin Juma Juma Ledamot 

Mahmoud Hudji Ledamot 

Omar  Ahmed Suppleant 

Kerim  Sutovic Suppleant 

Mohammad  Abdulaziz Suppleant 

Abderrahmän Ben Hamida Suppleant 
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Viktiga händelser under året 

Ibn Rushd och covid-19 
2020 kommer att gå till historien som året då den invanda tillvaron vändes upp och ner. Pandemin har 

påverkat samhället på alla nivåer och ur alla aspekter – ekonomiska, sociala och kulturella.  

För Ibn Rushd och andra studieförbund har pandemin bland annat inneburit att vi har tvingats hitta helt 

nya arbetssätt. Det blev en omedelbar uppförsbacke att hitta den digitala plattform som vi skulle anse 

vara den bäst lämpade att bedriva utbildning från. När väl detta var etablerat kastades vi in i att försöka 

lära alla andra hur man bäst folkbildar digitalt. Snart blev restriktionerna så åtstramande att hela 

distriktet jobbade på distans. Mest utmanande var denna förändring för våra föreningar och vår öppna 

verksamhet. Omställningen har definitivt varit en utmaning för många föreningar och cirkelledare, inte 

minst på grund av de digitala klyftorna i samhället. Vi kan konstatera att genom att lyssna och skapa 

plattformar utifrån insamlad kunskap har vi kunnat sänka trösklarna och brygga klyftorna. Tyvärr såg vi 

Medlemsorganisationer 
Ahel Al Sunnah Helsingborg 

Aktiva barn i Hyllie 

Al Bayan 

Arabiska familjesällskapet 

Arlövs muslimska Kulturförening (AMKF BIET) 

Balkan Kulturförening 

Daleel Utbildningscenter 

Ethiopian Somali Community i Syd Sverige 

Islamiska Förbundet – Distrikt Södra 

Islamiska förbundet i Malmö 

Islamiska församlingen i Landskrona 

Islamiska Kulturcentret i Lund 

Islamiska kulturföreningen i Karlskrona 

Kalkaal Kvinnoförening 

Klippans unga muslimer 

Koranläsare förening i Malmö 

Lunds muslimska kvinnoförening 

Malmös Unga muslimer 

Nyckeln till Friheten 

Palestinska föreningen 

Skandinaviska Trossamfundet i Sverige (WAKF) 

Skåne som afroförening 

Skånes horn av Afrika 

Svensk – afghansk församling 

Svenska jordanska föreningen 

Unga läsaren 

Aram Dance Theatre 

Ghosia Academy Sverige 
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med sorg på hur framför allt musik- och danscirklarna försvann medan bokcirklar och föredrag i stort 

kunde bibehållas.  

 

Särskild utökad granskning av samtliga studieförbund 
Systematiskt fusk mot studieförbunden i Järvaområdet i Stockholm uppdagades efter granskning under 
2019. Det blev känt att dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader för 
folkbildningsverksamhet förekommit i Järvaområdet som ekonomisk brottslighet. Alla studieförbundens 
verksamhet under 2017-2019 har därefter detaljgranskats under 2020, så även i alla våra distrikt, inklusive 
södra. 

Sammantaget identifierade fyra studieförbund 427 775 studietimmar och 603 kulturprogramarrangemang 
som felaktigt hade rapporterats in som bidragsgrundande. Av detta svarar Ibn Rushd för 1 903 studietimmar 
och ett kulturprogram. Ibn Rushds strykningar gjordes inte på grund av dubbelrapporteringar eller brister i 
verksamheten, utan på grund av brister i kostnads-underlagen från föreningarna. De fyra studieförbunden 
betalade sammantaget tillbaka 13 703 600 kr. Av dessa betalar Ibn Rushd tillbaka drygt 64 000 kr. Det 
motsvarar ca 0,5 % av den totala återbetalningen. 

 
Alla studieförbund har alltså genomfört granskningar, men granskningarna har gått till på delvis olika sätt, 
och direkta jämförelser mellan studieförbundens strykningar blir därför lätt missvisande. Bland annat hann 
inte vissa studieförbund klart med hela granskningsuppdraget, och studieförbund har tillämpat olika hårda 
principer för strykningar. Folkbildningsrådet skriver i sin rapport om granskningen till 
Utbildningsdepartementet att Ibn Rushd är bland de studieförbund som tillämpat de hårdaste självpåtagna 
gränsdragningsprinciperna vid granskningen. 
 
Studieförbundet Ibn Rushd har totalt granskat 14 950 arrangemang från 2017, 2018 och 2019 i den särskilda 
utökade granskningen. Det motsvarar 67 procent av verksamheten dessa år. Ibn Rushd fastslog att knappt 
40 200 folkbildningstimmar och 303 kulturprogram bör strykas. Det motsvarar fyra procent av verksamheten 
2017 till 2019.  (Detta inkluderar 8 764 studietimmar som strykts efter den kompletterande granskningen.) 
 
I granskningen har Ibn Rushd haft som vägledande princip att ta det säkra före det osäkra och beslutat att 
stryka verksamhet om vi inte säkert har kunnat slå fast att verksamheten har skett efter både gemensamma 
riktlinjer och Ibn Rushds egna riktlinjer och kvalitetsrutiner, som ofta är hårdare än de gemensamma. Att 
verksamhet stryks innebär att Ibn Rushd betalar tillbaka de anslag som man fått för den från stat, kommuner 
och regioner.   
 
Majoriteten av timmarna stryks för att någon förening rapporterat verksamheten både till Ibn Rushd och till 
något annat studieförbund. Fyra av de 227 föreningar som har granskats tycks ha gjort detta på ett 
systematiskt sätt för att maximera utbetalningarna. Bidragsgivare kan ta del av Ibn Rushds 
granskningsrapport där detta och resten av granskningen beskrivs i detalj. 
 
I distrikt Södra har 903 timmar, 6 studiecirklar och 15 kulturprogram styrkts med anledning av granskningen. 
Justeringar gjordes för verksamhet i Malmö, Landskrona, Helsingborg och Hörby.  

Efter granskningen genomfördes en lokal utvärdering i varje distrikt. Varje distrikt, inklusive Södra 
kommer ta fram en egen åtgärdsplan under 2021 utifrån de lärdomar och riskfaktorer som 
granskningen identifierat. I det södra distriktet var det vi själva som uppdagade fusk i Ronneby 
redan innan denna särskilda granskning var på tal. På det hela var det inte mycket strykningar, 
vilket vi ser vara en bekräftelse på att våra rutiner fungerar väl.  
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Nedslag i distriktets verksamhet 2020 
Med medel från Länsstyrelsen i Skåne, TIA, Tidiga Insatser för Asylsökande drev vi tillsammans med 

andra studieförbund ett projekt vi kallar Open Space Trelleborg. Ett medskapande förhållningssätt till 

de asylsökande, de lokala föreningarna och studieförbunden 

i Trelleborg. Projektet fick stuva om till digital verksamhet 

och utmynnade i en annorlunda mötesplats, ”Läs en bok, få 

en vän” med nytt innehåll och nya samverkansparter. 

Årligen arrangerar distriktet minst en stor Eid-festival samt 

några minder i skånska städer för att folkbilda och normalisera muslimsk glädje i Skåne. Under 2020 

genomfördes istället det nationella 

initiativet Digital Ramadan. 

Projektet leddes av södra distriktet 

med övriga distrikt inom Ibn Rushd 

som samverkanspartners. Västra 

distriktet tog ett stort ansvar då 

Göteborgs stad inte drog tillbaka 

beviljade medel för att genomföra 

denna typ av kulturaktivitet. Södra 

distriktet arrangerade ett 

barnprogram och ett vuxenprogram 

arrangerades från Västra. Människor 

i alla åldrar, från hela landet deltog i 

verksamheten som möjliggjordes av 

det stora engagemang som återfinns 

i civilsamhället och för våra frågor. 

Tillsammans tillgängliggjorde vi 

kultur, möten, samhörighet och 

bildning även under pandemin trots 

begränsad tid och resurser.  

Utbildningspaketet blev vårt svar på 

dem behov och utmaningar vi såg 

och fick till oss av samverkansparter 

och ledare under pandemins början. 

Paketet blev vårt svar för att 

adressera den digitala klyftan, 

tidsenligt och kvalitativt. Vi startade 

utbildningar i designprogrammet 

Canva, i flera program ur Office 

paketet, digitala plattformar samt tog 

ett extra grepp om 

demokratifrågorna genom 

styrelseutbildning och förbättrad administration genom cirkelledarutbildning och mötesteknik.  
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Digitalisering i den somaliska gruppen var ett projekt med medel 

från Region Skåne som syftade till att höja kunskaperna i vardags-IT i 

den somaliska gruppen. Resultatet blev att ca 40 föräldrar fått 

utbildning på somaliska för att bättre kunna följa sina barns 

utveckling och kunna vara delaktiga i kommunikationen mellan hem 

och skola. De fick utbildning i Office paketet, skola.24, Google 

classroom, Google Meet och Bank ID bland annat.  

Under 2020 tog vi det strategiska 

beslutet att skapa förutsättningar 

för ökad närvaro hos våra 

samverkanspartners och 

medlemsorganisationer. Satsningen 

innebar att vi den 1 december bytte 

lokaler till förmån för 

samlokalisering på Wachtmeisters 

väg 3 och planerade in 

personalmöten som besök hos 

samverkansparter med start januari 2021. Satsningen innebär att vi har större mobilitet som 

personalgrupp och närvaro hos föreningar och än viktigare att vi har skapat en strukturell förutsättning 

att förändra och förbättra arbetet som studieförbund.  

Vårt samarbete med Amanah fördjupades under 2020 och vi fortsatte att vara 

en neutral och faciliterande aktör, en representant för den muslimska 

commuityn.  Amanah är en organisation som arbetar för att  öka kunskapen om 

hur man förebygger, motverkar och hanterar antisemitism och islamofobi. 

Respekt och kunskap lägger grunden för interaktiva samtal hos våra 

målgrupper. Med anlendning av Corona-restriktioner begränsades genomförandet av både samtal med 

ungdomar som är ett av Amanahs hörnstenar men också mellan vuxna i Malmös församlingar. 

Genom att våra anställda i många fall har många olika hattar och att vi har upparbetade samarbeten 

både med politik, myndigheter, muslimska församlingar och andra minoriteter kunde vi med hjälp av 

Amanah verkningsfullt och gemensamt driva arbete mot Islamofobi genom                                          

Folkbildning mot koranbränning. Genom att koppla samman alla våra resurser kunde judar, muslimer, 

kristna, polis och politik 

gemensamt ställa sig upp och 

föregå den danske rasisten 

Rasmus Paludans försök att 

skapa upplopp i Malmö. 

Dagarna efter var 

församlingarnas imamer ute på 

gatorna sida vid sida med 

Polisen när koraner brändes 

och sparkades på.  
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Nya samarbeten med Shiaföreningarna. Vi verkar för alla muslimers möjlighet att vara praktiserande 

muslim och samtidigt en del av det svenska samhället. Det är därför viktigt för oss att vi verkar 

tillsammans med föreningar med olika inriktningar inom islam.  Vi kan på så sätt även facilitera möten 

mellan människor med olika trosinriktningar och över religionsgränser. Det ger oss den unika 

möjligheten att skapa dialog mellan människor med olika inriktningar i islam, samarbeten som värnar 

om alla och för samhället och kan exemplifieras av hur representanter från olika religioner och med 

olika inriktningar gemensamt stod upp för att motverka upplopp i Malmö i samband med 

koranbränningen 2020. 

Arabiska bokmässan blev tyvärr ett snopet kapitel. I samarbete med den nybildade föreningen Arabiska 

Bokmässan beviljades vi medel från Kulturrådet för att stötta i underbyggnaden av mässan och 

projektet i stort. Pandemin satte stopp för den planering som gjorts för 2020 och tillsammans ställde vi 

om till digital verksamhet. Fin folkbildningsverksamhet inleddes digitalt redan under våren. Trots 

långtgående logistiska säkerhetsåtgärder för att adressera risker smög sig brister in och resulterade i att 

en antisemitisk bok publicerades på den digitala plattformen av ett medverkande bokförlag. Ibn Rushd 

studieförbund avbröt samverkan med omedelbar verkan genom pressmeddelande och samtal med 

föreningens styrelse.  

I Helsingborg genomfördes mycket interreligiöst arbete i enlighet med stadens linje. Med Arabiska 

familjesällskapet och Balkan kulturförening genomfördes religionsdialog så även tillsammans med 

indiska religioner, så kallade En-Guds religioner. För att engagera 

ungdomar använde vi oss av böcker som Muslim i Sverige och Europas 

skam och Islam i Sverige de första 1300 åren. Böckerna används för att 

fördjupa och överbrygga den dubbla identitet som många ungdomar i 

våra föreningar lever med. I Ah el-Sunna diskuterades etik och moral 

och samhällets ödesfrågor i praktiken. Att vara en aktiv part i lokal 

samhällsutveckling är viktig för oss och därför bidrog vi även som 

remisspart i framtagandet av den nya Kulturplanen. På bilden till höger 

pågår hantverkscirklar. 

I Landskrona genomfördes många öppna föreläsningar om livsåskådning, t ex med fokus på att 

ifrågasätta den egna gruppen, sig själv och synen på andra. Föreläsaren ifrågasätter interna muslimska 

förställningar om olika samhällsgrupper men också rätten till klädsel eller frågan om vad som är 

familjelycka och hur det skapas. Även ämnen som hur informerar man om islam utan att vara 

missionerande i en tid som denna då rasism och islamofobi är vitt spridda samhällsproblem. 

I Malmö hann vi både utbilda vår personal och börja utbilda andra i Liberating 

Structures med vår nyfunne cirkelledare från Karlskrona. När vi själva 

implementerar denna mötesfacilitering kan vi konstatera att det har skett en stor 

förändring bland våra föreningar i hur vi och de leder möten.  
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Lokal beredskap är ett ofinansierat projekt i vilket vi 

tillsammans med Fosie kyrka och Rödakorset faciliterat för 

cirka 40 Malmö baserade organisationer i att kunna bistå 

Malmö stads krisstödsorganisation i händelse av brand, 

skjutningar och andra hemska incidenter. Civilsamhället står 

till stadens förfogande i Nydala, Hermodsdal och Lindängen. 

Sammanslutningen arbetsmodell har nu blivit rikskänd för 

sin verkningsgrad och faciliteringsgruppen är nu inbjuden 

till Trollhättan kommun. Vidare vill Malmöstad utöka 

samarbetet till att inkludera Holma och Krogsbäck.  

 

Salong kupolen var en välplanerad öppen kulturscen som 

just skulle få rulla igång och sedan stängdes på obestämd 

tid på grund av Corona. Programmet var klart 

samtalsledaren anlitad marknadsföringen hade just 

startat. Vi hann med en invigning men sen tog det stopp. I 

ett vagt försök att digitalisera i en tid när alla trodde det 

snart skulle vara över lade vi ned tragisk ned satsningen 

på obestämd tid.  

Innan pandemin bröt ut hann vi genomföra Marockanska kulturdagar 

med mat, musik, uppträdanden, samt utställning av konst, kläder och 

keramik tillsammans med Marockanska föreningen i våra stora fina 

lokaler som vi gärna och ofta lånade ut till våra anslutna föreningar. Det 

var det sista större arrangemang som genomfördes innan lokalen 

stängdes ned på grund av Cvid-19. 

Oud huset förening är en partner på kulturscenen som nybildades 2020, samverkade med oss och 

nästan fick lägga ned under de hårda mötesrestriktioner som kom med pandemin. Att lära ut i Oud, 

Gitarr och Piano är 

förenings kärna. En 

verksamhet som svårligen 

går att digitalisera när 

lärandet sker som bäst 

fysiskt.  

Trolls kcc. Vi har en för oss lite ovanlig förening i 

Trelleborg. Innan Corona kom tänkte barn och vuxna 

hålla ett virus smittat Zombie-rollspels-lajv inomhus i 

hela Söderslättshallen i Trelleborg. När pandemin 

kom blev det osmakligt att ett virus skulle få lek-

utrymme i ett offentligt sammanhang. Föreningen 

höll då istället en studiecirkel om Trelleborgs fabler 

och mystiska historia. Cirkeln avslutades med ett 

rollspels-lajv under fullmånen i Ahlbäcksskogen på 

Allahelgonsnatt om de varulvar som ”faktiskt” skymtas 60 år tidigare i staden.  
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Kvalitetsarbete hos Ibn Rushd 

Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort allvar. Våra rutiner börjar redan i planeringsstadiet och fortsätter 

långt efter att verksamheten slutrapporterats. I många fall ställer vi högre interna kvalitetskrav än vad 

våra bidragsgivare kräver.  

Kvalitetssäkringen görs systematiskt och omfattar alla led från cirkelledare till förbundschef. Vid sidan 

av den löpande internkontrollen i våra distrikt genomförs en årlig internkontroll på förbundsnivå där 

genomförd verksamhet granskas. För att känna oss säkra och trygga med att vi levererar bra 

folkbildning kontrollerar vi stora volymer. 

Vår kontroll är djupgående och består bland annat av granskning av närvarolistor, telefonintervjuer med 

deltagare och ekonomisk kontroll. När vi genomför kontroller tittar vi också på hur vi kan utveckla våra 

cirkelledares kompetens och på hur deltagarnas lärande och delaktighet kan stärkas. 

Om vi upptäcker att en studiecirkel eller annan aktivitet inte uppfyller kraven på bra 

folkbildningsverksamhet stryks den ur våra system och rapporteras inte in som bidragsgrundande. Vi 

inför också utvecklingsplaner för att förebygga uppkomsten av brister framöver.  

 

Granskning av utbetalningar 
Föreningar som samarbetar med Ibn Rushd har rätt till ersättning för faktiska kostnader i samband med 

folkbildningsverksamhet. Ersättningen betalas ut sedan ett underlag skickats in och godkänts – en 

process som startar lokalt och avslutas på förbundsnivå. Ekonomiavdelningen granskar alla 

utbetalningar innan de skickas till banken, dessutom gör kvalitetsavdelningen stickprover varje månad. 

 

Förstärkt och förnyad cirkelledarutbildning 
Många i Ibn Rushds målgrupp saknar den föreningserfarenhet som det annars är vanligt att ha i Sverige. 

Därför är det väldigt viktigt för oss att kunna erbjuda en gedigen utbildning för våra cirkelledare. Under 

2020 har vi arbetat med att utbilda såväl nya som mer erfarna cirkelledare över hela landet. 

Utgångspunkt för cirkelledarutbildningen är ett pedagogiskt utbildningspaket som vi själva tagit fram. 
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Verksamheten i siffror  
Under 2020 rapporterade Ibn Rushd Södra: 

• 867 arrangemang 
• 39167 studietimmar 
•2112 unika deltagare 

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsform Arrangemang Studietimmar Unika deltagare 

Studiecirkel 499    33 231 1 636    

Annan folkbildningsverksamhet 140    5 936    476    

Kulturprogram 228    - - 

Totalt 867    39 167    2 112    

 

I de special satsningar vi genomfört via Folkbildningsrådet för asylsökande har vi fortsatt nått många 
unika deltagare samt fokuserat på att nå kvinnor i den uppsökande insatsen för att motivera 
utrikesfödda 
kvinnor. Med syftet att inte hålla sig från det svenska språket under föräldraledigheten har vi haft 
en studiecirkel för föräldralediga. 

UPPDRAGSVERKSAMHET Arrangemang Timmar Unika deltagare 

Svenska från dag 1 2 56 11 

Vardagssvenska 1 56 8 

Uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor 10 252 63 

Svenska för föräldraledig  1 24 7 

 

 

 

 

27%

34%

36%

3%

  Demokrati 10 732    27,1% 

  Kultur 13 444    33,9% 

  Livsåskådning 14128 35,7% 

  Människa/natur 1 314    3,3% 
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Nedan följer en lista på vilka ämnesområden vår folkbildning rapporterades inom 

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde Arrangemang  Timmar  

DEMOKRATI 188 10732 

DEMOKRATI - Integration och utanförskap 44 2680 

DEMOKRATI - Internationellt arbete 2 159 

DEMOKRATI - Islamofobi och rasism 37 3144 

DEMOKRATI - Jämställdhet 19 716 

DEMOKRATI - Ledarskapsutveckling 19 673 

DEMOKRATI - Mot våldbejakande extremism 3 96 

DEMOKRATI - Nyanlända 2 0 

DEMOKRATI - Påverkansarbete och opinionsbildning 7 0 

DEMOKRATI - Samhällskunskap 55 3264 

KULTUR 319 13444 

KULTUR - Arabiska 144 9697 

KULTUR - Film och teater 17 750 

KULTUR - Konst och musik 18 667 

KULTUR - Litteratur 53 180 

KULTUR - Matlagningskultur 13 513 

KULTUR - Muslimska högtider och firanden 53 357 

KULTUR - Svenska 5 257 

KULTUR - Övriga språk 16 1023 

LIVSÅSKÅDNING  333 14128 

LIVSÅSKÅDNING - Folkbildning om islam 306 12969 

LIVSÅSKÅDNING - Interreligiösa möten 23 1043 

LIVSÅSKÅDNING - Stärka den svenska muslimska identiteten 4 116 

MÄNNISKA/NATUR 35 1314 

MÄNNISKA/NATUR - Digital tillgänglighet 3 137 

MÄNNISKA/NATUR - Folkhälsa 14 465 

MÄNNISKA/NATUR - Landsbygd och jordbrukssatsning 2 207 

MÄNNISKA/NATUR - Miljö 7 157 

MÄNNISKA/NATUR - Naturvetenskap 8 318 

MÄNNISKA/NATUR - Validering 1 30 

Totalt: 875 39618 
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Deltagare 
Våra deltagare deltar till största del i studiecirklar och vi har en nästan lika stor fördelning baserat på 
ålder mellan 13-24 år och 25-65 år. 

ANDEL KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE i folkbildningsverksamheten Antal Unika deltagare Unika deltagare i % 

Studiecirkel 458 28% 

Annan Folkbildningsverksamhet 19 4% 

 

DELTAGARFÖRDELNING PER ÅLDERSGRUPP i folkbildningsverksamheten. 

< 13 år 13-24 år 25-65 år => 65 

1 124 1 520 2 067 20 

17,8% 24,1% 32,8% 0,3% 

 

 

 

DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN i folkbildningsverksamheten Unika % 

Kvinnor 1136 55% 

Män 921 45% 

Totalt 2057   

 

 

17,8%

24,1%

32,8%

0,3%

< 13
år

13-24
år

25-65
år

=> 65

Kvinnor; 
55%

Män; 45%
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Årsredovisning 
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Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Södra
Org.nr 802429-6751   

2 (5)
 

     
Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

   

      
Erhållna bidrag 1 4 749 137  4 661 614  
Övriga verksamhetsintäkter 1 1 577 348  2 722 522  
Summa föreningens intäkter  6 326 485  7 384 137  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 2, 3 -6 533 391  -8 376 143  
      
Rörelseresultat  -206 906  -992 006  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  0  -863  
Summa finansiella poster  0  -863  
      
Resultat efter finansiella poster  -206 906  -992 869  
      
Resultat före skatt  -206 906  -992 869  
      
Årets resultat  -206 906  -992 869  
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Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Södra
Org.nr 802429-6751   

3 (5)
 

     
Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  168 395  365 419  
Övriga fordringar  1 745 837  1 920 457  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 762  135 434  
Summa kortfristiga fordringar  1 929 994  2 421 310  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  717 565  1 048 666  
      
Summa omsättningstillgångar  2 647 559  3 469 976  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 647 559  3 469 976  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  1 839 156  2 832 025  
Årets resultat  -206 906  -992 869  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  1 632 250  1 839 156  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  269 076  220 723  
Övriga skulder  703  0  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  745 531  1 410 097  
Summa kortfristiga skulder  1 015 310  1 630 820  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 647 559  3 469 976  
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Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Södra
Org.nr 802429-6751

4 (5)
 

   
 

 
 
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 
 
 
Not 1 Intäkternas fördelning
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
    
Erhållna bidrag kommun och län 1 998 197 1 993 256  
Bidrag FBR 2 952 052 3 195 770  
Övriga intäkter samt projekt 1 376 235 2 195 111  
Summa 6 326 484 7 384 137  
    

 
Not 2 Anställda och personalkostnader
Samtliga i personalen är anställda i kansliet, Ibn Rushd Studieförbund (802411-0762), men verksamma i Ibn Rushd
Studieförbund i Distrikt Södra.
 
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
Medelantalet anställda 8 6  
 8 6  
    
Löner ,  andra ersättningar och sociala kostnader    
    
Löner och andra ersättningar 3 006 911 3 863 415  
Sociala kostnader och pensionskostnader 1 047 111 1 293 567  
(varav pensionskostnader) (128 480) (171 177)  
Totalen 4 054 022 5 156 982  
    

 
Not 3 Övriga rörelsekostnader
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
Direkta verksamhetskostnder 377 683 723 923  
Fasta kostnader 1 254 358 1 500 858  
Styrelse 3 723 16 994  
Förstärkningsstöd 749 439 788 343  
Övrigt 58 788 45 603  
Summa 2 443 991 3 075 721  
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Förord 
 
 
Sällan har vi skådat utmaningar, flexibilitet, förändringar och nytänkt som under 2020. Vi kan inte mer 
än att lämna året stolta över vår verksamhet tillsammans med föreningar och vårt arbete som 
samhällsaktör och studieförbund, som personalgrupp och styrelse.  
 
Folkbildningen ställdes om i rekordfart. Trots digitala klyftor och en oro för det okända skapade vi 
förutsättningar för människors fortsatta delaktighet, bildning och samvaro.  Våra samverkansparter var 
snabba på att lyfta behovet av och ta del av utbildningar om digitala plattformar, kvalitetsarbete i digital 
miljö samt pedagogik i digitalfolkbildning och vi, snabba på att kompetensutveckla personal och möta 
upp behoven i samhället. Satsningarna som gjordes via utbildningar för cirkelledare och styrelser, 
program under Ramadan eller för att möta upp digitala klyftor hos specifika målgrupper hade inte varit 
möjliga om vi inte gått samman, civilsamhälle och offentliga sektorn. Vi stod stadiga när samhället 
vändes upp och ned. 
 
2020 präglades inte bara av pandemins utmaningar och möjligheter. Distriktet omprioriterade hur 
resurser skulle användas och genomförde större förändringar så väl organisatoriskt som strukturellt, i 
form av tjänster och bemanning samt byte av lokal. Den strategiska satsningen är ett led i att öka vår 
närvaro hos samverkande föreningar och communityn vi är en del av samt flexibiliteten hos våra 
medarbetare att arbeta hemifrån och hos föreningar. Förändringarna stärker vårt förtroende, vårt 
utforskande, vår kunskapsbas och vår relevans som aktör i spetsen av samhällets stora utmaningar.  
 
Utökad särskild kontroll, en granskning som krävde uthållighet samt tuffa samtal och gränsdragningar 
var den sista oförutsedda händelsen under 2020. Efter månaders arbete kunde vi konstatera att vi 
håller god kvalitet och att vara en lärande organisation är att vara en stark och hållbar organisation.  
 
Personalen i distrikt Södra förtjänar en stor eloge för sitt fortsatta och orubbade engagemang och hårda 
arbete, alla utmaningar till trots. Personalen lämnar 2020 starkare, kunnigare och stoltare över sitt 
arbete och den höga standar vår verksamhet och våra samarbeten håller! 
 
 
Malin Novén, distriktschef 
Ibn Rushd distrikt Södra 
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Ibn Rushd – folkbildning med fokus på mångfald, 
rättigheter och livsåskådning 
 
Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi finns 
över hela landet och Ibn Rushd distrikt Södra täcker Skåne och Blekinge län. Under 2020 ordnade vi 
tillsammans med våra medlemsföreningar ett stort antal studiecirklar och kulturprogram inom allt 
från språk till rollspelsverkstad.  


 


Det här är Ibn Rushd 
Det finns tio svenska studieförbund som får pengar från stat, kommun och landsting/regioner för att 
bedriva folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är fortfarande ett ungt studieförbund – hösten 2020 
hade vi funnits som ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund i tolv år.  
 
Ibn Rushds uppdrag, som du ser här nedan, tar avstamp i en vision om att muslimer ska vara en självklar 
del av Sverige. Liksom de flesta andra studieförbund grundades vi av folkrörelseorganisationer, i vårt fall 
ett antal muslimska sådana. Dessa hittas i dag bland våra medlemsorganisationer.  
 
Ibn Rushds uppdrag är att:  
• Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den 


svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.  


• Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i 


sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.  


Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och kunskapsinsatser.  


 


Ibn Rushd och folkbildningen 
Grunden för folkbildningen är att den är fri och frivillig. Studieförbunden och folkhögskolorna gör det 


möjligt att mötas på ett helt annat sätt än i exempelvis skolsystemet. På egna villkor kommer människor 


samman för att lära sig mer, utvecklas och stärka sina möjligheter att påverka – både det egna livet och 


samhället. 


Förutom att folkbildningen ska vara fri och frivillig gäller att den ska vara deltagarstyrd, läroplans- och 


betygsfri, ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel och riksomfattande.  


Studieförbundens folkbildning har tre olika former: studiecirklar, kulturprogram och annan 


folkbildningsverksamhet. Den sistnämnda verksamhetsformen kan till exempel utgöras av prova på-


dagar och helgkurser.  


Staten har fyra övergripande syften med sitt stöd till folkbildningen, nämligen att: 
 
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 


• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa 


engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 


• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 


• Bidra till att bredda intresset för och öka deltagandet i kulturlivet. 
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All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller sig till dessa syften. För oss är det särskilt viktigt att nå ut till 


människor och grupper som saknar en lång tradition och erfarenhet av organisering i Sverige. Genom 


vår unika profil och vår förmåga att nå inte minst marginaliserade grupper är vi med och skapar ett 


inkluderande samhälle. 


 


Vår värdegrund 
Ibn Rushds värdegrund sammanfattas av våra fyra kärnvärden: möte, reflektion, stolthet och 


förändring. 


Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark tradition i den muslimska religionen och kulturen. 


Mötet mellan människor har ett egenvärde vid alla våra aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas, 


fördomar förebyggas och rättigheter säkras. Därför ska dialog och erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. 


I vår verksamhet ska det finnas möjlighet att mötas över religionsgränser, kulturella skillnader och 


språkliga barriärer.  


Reflektion ska alla i vår verksamhet ha tid till. Det måste alltid finnas utrymme för de kritiska frågorna, 


det existentiella tänkandet, dialogen med andra och det egna växandet. För att delta i våra 


verksamheter ska man exempelvis inte behöva praktisera islam på ett visst sätt, ha en viss akademisk 


utbildning eller en viss mängd arbetslivserfarenhet. Grunden för vår folkbildningsverksamhet ska vara 


den egna utvecklingen som sker genom reflektion, oberoende av vem man är.  


Stolthet över sig själv och den identitet man har, över Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna 


känna. Vi strävar mot ett samhälle där det är möjligt att vara stolt över att vara svensk och muslim. Vi 


arbetar för att stärka den svenskmuslimska identiteten och prioriterar verksamhet som stärker den 


muslimska gruppens egenmakt och stolthet.  


Förändring är centralt för folkbildning vare sig det sker på individnivå eller på samhällsnivå. När vi ser 


negativa tendenser eller fenomen omkring oss strävar vi efter en förändring. Förändring kan vara större 


förståelse mellan muslimer och icke-muslimer, stärkta rättigheter för utsatta minoriteter eller att 


motverka alkoholnormen. Förändring kan också innebära att en individ får större kunskaper, blir mer 


engagerad eller rik på nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda för att påtala behovet av förändring 


eller för att vara obekväma. Vår verksamhet ska alltid kunna påvisa förändring.  


Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som värnar rättigheter, bejakar mångfald och skapar 


förutsättningar för medborgarnas och civilsamhällets engagemang. Vår grundsyn kan delas in i följande 


områden:  


 


Tro 
Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin 


religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna 


som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, 


förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld 


och förtryck.  
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Samhälle  
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det 


demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter 


oberoende av vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former av 


rasism, ojämlikhet och diskriminering.  


 


Miljö och hälsa  
Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar 


för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa 


för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en större miljömedvetenhet.  


 


Bildning och kultur  
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att stärka identiteter, 


uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn Rushd arbetar för allas rätt till 


deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimulera de kulturinitiativ som är progressiva 


och respektfulla samt leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar som är 


hetsande, kränkande eller hatfyllda. 


 


Ibn Rushd distrikt Södra 


Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande styrningen av förbundet är 


det förbundsstyrelsen som ansvarar för, men varje distrikt har också en självständig distriktsstyrelse. 


I det södra distriktet arbetar sju medarbetare som tillsammans talar fler språk än vi är till antalet. 2020 


hade vi kontor i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Generellt etablerar vi oss där föreningslivet 


efterfrågar oss. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs därför i Skånes och Blekinges större städer, som 


Malmö, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Eslöv och Karlskrona.  


Personal i distriktet 2020                    Styrelse 


 


 


 
 
 
 
 
    


Namn Funktion 
Malin Novén  Distriktschef 


Abrar Al Shaubaki Kvalitetshandläggare 


Andreas Hasslert Verksamhets- och 
projektutvecklare 


Hazem Abo Youness Studiekonsulent 
Projektledare 20%, 6 mån 


Mahmoud Nasir Studiekonsulent 


Romdhane Boussaidi Studiekonsulent, 6 mån 
Projektsamordnare, 6 mån 


Othman Tawalbeh Studiekonsulent 


Sefika Alibejovic Lokalvårdare 


Foade Daoud Cirkelledare 


Talal Oulmidi Projektassistent, 50%, 6 mån 


Amanda Stjärnqvist Projektledare, Open Space 
50%, 6 mån 


Namn Funktion 
Nabil Ghodhbani Ordförande 


Mohammad  Majzoub Ledamot 


Waqqas Ahmed Ledamot 


Hoda Ahmadi Vice Ordförande 


Mahmoud  Nasser Sekreterare 


Avin Juma Juma Ledamot 


Mahmoud Hudji Ledamot 


Omar  Ahmed Suppleant 


Kerim  Sutovic Suppleant 


Mohammad  Abdulaziz Suppleant 


Abderrahmän Ben Hamida Suppleant 
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Viktiga händelser under året 


Ibn Rushd och covid-19 
2020 kommer att gå till historien som året då den invanda tillvaron vändes upp och ner. Pandemin har 


påverkat samhället på alla nivåer och ur alla aspekter – ekonomiska, sociala och kulturella.  


För Ibn Rushd och andra studieförbund har pandemin bland annat inneburit att vi har tvingats hitta helt 


nya arbetssätt. Det blev en omedelbar uppförsbacke att hitta den digitala plattform som vi skulle anse 


vara den bäst lämpade att bedriva utbildning från. När väl detta var etablerat kastades vi in i att försöka 


lära alla andra hur man bäst folkbildar digitalt. Snart blev restriktionerna så åtstramande att hela 


distriktet jobbade på distans. Mest utmanande var denna förändring för våra föreningar och vår öppna 


verksamhet. Omställningen har definitivt varit en utmaning för många föreningar och cirkelledare, inte 


minst på grund av de digitala klyftorna i samhället. Vi kan konstatera att genom att lyssna och skapa 


plattformar utifrån insamlad kunskap har vi kunnat sänka trösklarna och brygga klyftorna. Tyvärr såg vi 


Medlemsorganisationer 
Ahel Al Sunnah Helsingborg 


Aktiva barn i Hyllie 


Al Bayan 


Arabiska familjesällskapet 


Arlövs muslimska Kulturförening (AMKF BIET) 


Balkan Kulturförening 


Daleel Utbildningscenter 


Ethiopian Somali Community i Syd Sverige 


Islamiska Förbundet – Distrikt Södra 


Islamiska förbundet i Malmö 


Islamiska församlingen i Landskrona 


Islamiska Kulturcentret i Lund 


Islamiska kulturföreningen i Karlskrona 


Kalkaal Kvinnoförening 


Klippans unga muslimer 


Koranläsare förening i Malmö 


Lunds muslimska kvinnoförening 


Malmös Unga muslimer 


Nyckeln till Friheten 


Palestinska föreningen 


Skandinaviska Trossamfundet i Sverige (WAKF) 


Skåne som afroförening 


Skånes horn av Afrika 


Svensk – afghansk församling 


Svenska jordanska föreningen 


Unga läsaren 


Aram Dance Theatre 


Ghosia Academy Sverige 
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med sorg på hur framför allt musik- och danscirklarna försvann medan bokcirklar och föredrag i stort 


kunde bibehållas.  


 


Särskild utökad granskning av samtliga studieförbund 
Systematiskt fusk mot studieförbunden i Järvaområdet i Stockholm uppdagades efter granskning under 
2019. Det blev känt att dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader för 
folkbildningsverksamhet förekommit i Järvaområdet som ekonomisk brottslighet. Alla studieförbundens 
verksamhet under 2017-2019 har därefter detaljgranskats under 2020, så även i alla våra distrikt, inklusive 
södra. 


Sammantaget identifierade fyra studieförbund 427 775 studietimmar och 603 kulturprogramarrangemang 
som felaktigt hade rapporterats in som bidragsgrundande. Av detta svarar Ibn Rushd för 1 903 studietimmar 
och ett kulturprogram. Ibn Rushds strykningar gjordes inte på grund av dubbelrapporteringar eller brister i 
verksamheten, utan på grund av brister i kostnads-underlagen från föreningarna. De fyra studieförbunden 
betalade sammantaget tillbaka 13 703 600 kr. Av dessa betalar Ibn Rushd tillbaka drygt 64 000 kr. Det 
motsvarar ca 0,5 % av den totala återbetalningen. 


 
Alla studieförbund har alltså genomfört granskningar, men granskningarna har gått till på delvis olika sätt, 
och direkta jämförelser mellan studieförbundens strykningar blir därför lätt missvisande. Bland annat hann 
inte vissa studieförbund klart med hela granskningsuppdraget, och studieförbund har tillämpat olika hårda 
principer för strykningar. Folkbildningsrådet skriver i sin rapport om granskningen till 
Utbildningsdepartementet att Ibn Rushd är bland de studieförbund som tillämpat de hårdaste självpåtagna 
gränsdragningsprinciperna vid granskningen. 
 
Studieförbundet Ibn Rushd har totalt granskat 14 950 arrangemang från 2017, 2018 och 2019 i den särskilda 
utökade granskningen. Det motsvarar 67 procent av verksamheten dessa år. Ibn Rushd fastslog att knappt 
40 200 folkbildningstimmar och 303 kulturprogram bör strykas. Det motsvarar fyra procent av verksamheten 
2017 till 2019.  (Detta inkluderar 8 764 studietimmar som strykts efter den kompletterande granskningen.) 
 
I granskningen har Ibn Rushd haft som vägledande princip att ta det säkra före det osäkra och beslutat att 
stryka verksamhet om vi inte säkert har kunnat slå fast att verksamheten har skett efter både gemensamma 
riktlinjer och Ibn Rushds egna riktlinjer och kvalitetsrutiner, som ofta är hårdare än de gemensamma. Att 
verksamhet stryks innebär att Ibn Rushd betalar tillbaka de anslag som man fått för den från stat, kommuner 
och regioner.   
 
Majoriteten av timmarna stryks för att någon förening rapporterat verksamheten både till Ibn Rushd och till 
något annat studieförbund. Fyra av de 227 föreningar som har granskats tycks ha gjort detta på ett 
systematiskt sätt för att maximera utbetalningarna. Bidragsgivare kan ta del av Ibn Rushds 
granskningsrapport där detta och resten av granskningen beskrivs i detalj. 
 
I distrikt Södra har 903 timmar, 6 studiecirklar och 15 kulturprogram styrkts med anledning av granskningen. 
Justeringar gjordes för verksamhet i Malmö, Landskrona, Helsingborg och Hörby.  


Efter granskningen genomfördes en lokal utvärdering i varje distrikt. Varje distrikt, inklusive Södra 
kommer ta fram en egen åtgärdsplan under 2021 utifrån de lärdomar och riskfaktorer som 
granskningen identifierat. I det södra distriktet var det vi själva som uppdagade fusk i Ronneby 
redan innan denna särskilda granskning var på tal. På det hela var det inte mycket strykningar, 
vilket vi ser vara en bekräftelse på att våra rutiner fungerar väl.  
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Nedslag i distriktets verksamhet 2020 
Med medel från Länsstyrelsen i Skåne, TIA, Tidiga Insatser för Asylsökande drev vi tillsammans med 


andra studieförbund ett projekt vi kallar Open Space Trelleborg. Ett medskapande förhållningssätt till 


de asylsökande, de lokala föreningarna och studieförbunden 


i Trelleborg. Projektet fick stuva om till digital verksamhet 


och utmynnade i en annorlunda mötesplats, ”Läs en bok, få 


en vän” med nytt innehåll och nya samverkansparter. 


Årligen arrangerar distriktet minst en stor Eid-festival samt 


några minder i skånska städer för att folkbilda och normalisera muslimsk glädje i Skåne. Under 2020 


genomfördes istället det nationella 


initiativet Digital Ramadan. 


Projektet leddes av södra distriktet 


med övriga distrikt inom Ibn Rushd 


som samverkanspartners. Västra 


distriktet tog ett stort ansvar då 


Göteborgs stad inte drog tillbaka 


beviljade medel för att genomföra 


denna typ av kulturaktivitet. Södra 


distriktet arrangerade ett 


barnprogram och ett vuxenprogram 


arrangerades från Västra. Människor 


i alla åldrar, från hela landet deltog i 


verksamheten som möjliggjordes av 


det stora engagemang som återfinns 


i civilsamhället och för våra frågor. 


Tillsammans tillgängliggjorde vi 


kultur, möten, samhörighet och 


bildning även under pandemin trots 


begränsad tid och resurser.  


Utbildningspaketet blev vårt svar på 


dem behov och utmaningar vi såg 


och fick till oss av samverkansparter 


och ledare under pandemins början. 


Paketet blev vårt svar för att 


adressera den digitala klyftan, 


tidsenligt och kvalitativt. Vi startade 


utbildningar i designprogrammet 


Canva, i flera program ur Office 


paketet, digitala plattformar samt tog 


ett extra grepp om 


demokratifrågorna genom 


styrelseutbildning och förbättrad administration genom cirkelledarutbildning och mötesteknik.  
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Digitalisering i den somaliska gruppen var ett projekt med medel 


från Region Skåne som syftade till att höja kunskaperna i vardags-IT i 


den somaliska gruppen. Resultatet blev att ca 40 föräldrar fått 


utbildning på somaliska för att bättre kunna följa sina barns 


utveckling och kunna vara delaktiga i kommunikationen mellan hem 


och skola. De fick utbildning i Office paketet, skola.24, Google 


classroom, Google Meet och Bank ID bland annat.  


Under 2020 tog vi det strategiska 


beslutet att skapa förutsättningar 


för ökad närvaro hos våra 


samverkanspartners och 


medlemsorganisationer. Satsningen 


innebar att vi den 1 december bytte 


lokaler till förmån för 


samlokalisering på Wachtmeisters 


väg 3 och planerade in 


personalmöten som besök hos 


samverkansparter med start januari 2021. Satsningen innebär att vi har större mobilitet som 


personalgrupp och närvaro hos föreningar och än viktigare att vi har skapat en strukturell förutsättning 


att förändra och förbättra arbetet som studieförbund.  


Vårt samarbete med Amanah fördjupades under 2020 och vi fortsatte att vara 


en neutral och faciliterande aktör, en representant för den muslimska 


commuityn.  Amanah är en organisation som arbetar för att  öka kunskapen om 


hur man förebygger, motverkar och hanterar antisemitism och islamofobi. 


Respekt och kunskap lägger grunden för interaktiva samtal hos våra 


målgrupper. Med anlendning av Corona-restriktioner begränsades genomförandet av både samtal med 


ungdomar som är ett av Amanahs hörnstenar men också mellan vuxna i Malmös församlingar. 


Genom att våra anställda i många fall har många olika hattar och att vi har upparbetade samarbeten 


både med politik, myndigheter, muslimska församlingar och andra minoriteter kunde vi med hjälp av 


Amanah verkningsfullt och gemensamt driva arbete mot Islamofobi genom                                          


Folkbildning mot koranbränning. Genom att koppla samman alla våra resurser kunde judar, muslimer, 


kristna, polis och politik 


gemensamt ställa sig upp och 


föregå den danske rasisten 


Rasmus Paludans försök att 


skapa upplopp i Malmö. 


Dagarna efter var 


församlingarnas imamer ute på 


gatorna sida vid sida med 


Polisen när koraner brändes 


och sparkades på.  


 


 







 


11 


Nya samarbeten med Shiaföreningarna. Vi verkar för alla muslimers möjlighet att vara praktiserande 


muslim och samtidigt en del av det svenska samhället. Det är därför viktigt för oss att vi verkar 


tillsammans med föreningar med olika inriktningar inom islam.  Vi kan på så sätt även facilitera möten 


mellan människor med olika trosinriktningar och över religionsgränser. Det ger oss den unika 


möjligheten att skapa dialog mellan människor med olika inriktningar i islam, samarbeten som värnar 


om alla och för samhället och kan exemplifieras av hur representanter från olika religioner och med 


olika inriktningar gemensamt stod upp för att motverka upplopp i Malmö i samband med 


koranbränningen 2020. 


Arabiska bokmässan blev tyvärr ett snopet kapitel. I samarbete med den nybildade föreningen Arabiska 


Bokmässan beviljades vi medel från Kulturrådet för att stötta i underbyggnaden av mässan och 


projektet i stort. Pandemin satte stopp för den planering som gjorts för 2020 och tillsammans ställde vi 


om till digital verksamhet. Fin folkbildningsverksamhet inleddes digitalt redan under våren. Trots 


långtgående logistiska säkerhetsåtgärder för att adressera risker smög sig brister in och resulterade i att 


en antisemitisk bok publicerades på den digitala plattformen av ett medverkande bokförlag. Ibn Rushd 


studieförbund avbröt samverkan med omedelbar verkan genom pressmeddelande och samtal med 


föreningens styrelse.  


I Helsingborg genomfördes mycket interreligiöst arbete i enlighet med stadens linje. Med Arabiska 


familjesällskapet och Balkan kulturförening genomfördes religionsdialog så även tillsammans med 


indiska religioner, så kallade En-Guds religioner. För att engagera 


ungdomar använde vi oss av böcker som Muslim i Sverige och Europas 


skam och Islam i Sverige de första 1300 åren. Böckerna används för att 


fördjupa och överbrygga den dubbla identitet som många ungdomar i 


våra föreningar lever med. I Ah el-Sunna diskuterades etik och moral 


och samhällets ödesfrågor i praktiken. Att vara en aktiv part i lokal 


samhällsutveckling är viktig för oss och därför bidrog vi även som 


remisspart i framtagandet av den nya Kulturplanen. På bilden till höger 


pågår hantverkscirklar. 


I Landskrona genomfördes många öppna föreläsningar om livsåskådning, t ex med fokus på att 


ifrågasätta den egna gruppen, sig själv och synen på andra. Föreläsaren ifrågasätter interna muslimska 


förställningar om olika samhällsgrupper men också rätten till klädsel eller frågan om vad som är 


familjelycka och hur det skapas. Även ämnen som hur informerar man om islam utan att vara 


missionerande i en tid som denna då rasism och islamofobi är vitt spridda samhällsproblem. 


I Malmö hann vi både utbilda vår personal och börja utbilda andra i Liberating 


Structures med vår nyfunne cirkelledare från Karlskrona. När vi själva 


implementerar denna mötesfacilitering kan vi konstatera att det har skett en stor 


förändring bland våra föreningar i hur vi och de leder möten.  
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Lokal beredskap är ett ofinansierat projekt i vilket vi 


tillsammans med Fosie kyrka och Rödakorset faciliterat för 


cirka 40 Malmö baserade organisationer i att kunna bistå 


Malmö stads krisstödsorganisation i händelse av brand, 


skjutningar och andra hemska incidenter. Civilsamhället står 


till stadens förfogande i Nydala, Hermodsdal och Lindängen. 


Sammanslutningen arbetsmodell har nu blivit rikskänd för 


sin verkningsgrad och faciliteringsgruppen är nu inbjuden 


till Trollhättan kommun. Vidare vill Malmöstad utöka 


samarbetet till att inkludera Holma och Krogsbäck.  


 


Salong kupolen var en välplanerad öppen kulturscen som 


just skulle få rulla igång och sedan stängdes på obestämd 


tid på grund av Corona. Programmet var klart 


samtalsledaren anlitad marknadsföringen hade just 


startat. Vi hann med en invigning men sen tog det stopp. I 


ett vagt försök att digitalisera i en tid när alla trodde det 


snart skulle vara över lade vi ned tragisk ned satsningen 


på obestämd tid.  


Innan pandemin bröt ut hann vi genomföra Marockanska kulturdagar 


med mat, musik, uppträdanden, samt utställning av konst, kläder och 


keramik tillsammans med Marockanska föreningen i våra stora fina 


lokaler som vi gärna och ofta lånade ut till våra anslutna föreningar. Det 


var det sista större arrangemang som genomfördes innan lokalen 


stängdes ned på grund av Cvid-19. 


Oud huset förening är en partner på kulturscenen som nybildades 2020, samverkade med oss och 


nästan fick lägga ned under de hårda mötesrestriktioner som kom med pandemin. Att lära ut i Oud, 


Gitarr och Piano är 


förenings kärna. En 


verksamhet som svårligen 


går att digitalisera när 


lärandet sker som bäst 


fysiskt.  


Trolls kcc. Vi har en för oss lite ovanlig förening i 


Trelleborg. Innan Corona kom tänkte barn och vuxna 


hålla ett virus smittat Zombie-rollspels-lajv inomhus i 


hela Söderslättshallen i Trelleborg. När pandemin 


kom blev det osmakligt att ett virus skulle få lek-


utrymme i ett offentligt sammanhang. Föreningen 


höll då istället en studiecirkel om Trelleborgs fabler 


och mystiska historia. Cirkeln avslutades med ett 


rollspels-lajv under fullmånen i Ahlbäcksskogen på 


Allahelgonsnatt om de varulvar som ”faktiskt” skymtas 60 år tidigare i staden.  
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Kvalitetsarbete hos Ibn Rushd 


Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort allvar. Våra rutiner börjar redan i planeringsstadiet och fortsätter 


långt efter att verksamheten slutrapporterats. I många fall ställer vi högre interna kvalitetskrav än vad 


våra bidragsgivare kräver.  


Kvalitetssäkringen görs systematiskt och omfattar alla led från cirkelledare till förbundschef. Vid sidan 


av den löpande internkontrollen i våra distrikt genomförs en årlig internkontroll på förbundsnivå där 


genomförd verksamhet granskas. För att känna oss säkra och trygga med att vi levererar bra 


folkbildning kontrollerar vi stora volymer. 


Vår kontroll är djupgående och består bland annat av granskning av närvarolistor, telefonintervjuer med 


deltagare och ekonomisk kontroll. När vi genomför kontroller tittar vi också på hur vi kan utveckla våra 


cirkelledares kompetens och på hur deltagarnas lärande och delaktighet kan stärkas. 


Om vi upptäcker att en studiecirkel eller annan aktivitet inte uppfyller kraven på bra 


folkbildningsverksamhet stryks den ur våra system och rapporteras inte in som bidragsgrundande. Vi 


inför också utvecklingsplaner för att förebygga uppkomsten av brister framöver.  


 


Granskning av utbetalningar 
Föreningar som samarbetar med Ibn Rushd har rätt till ersättning för faktiska kostnader i samband med 


folkbildningsverksamhet. Ersättningen betalas ut sedan ett underlag skickats in och godkänts – en 


process som startar lokalt och avslutas på förbundsnivå. Ekonomiavdelningen granskar alla 


utbetalningar innan de skickas till banken, dessutom gör kvalitetsavdelningen stickprover varje månad. 


 


Förstärkt och förnyad cirkelledarutbildning 
Många i Ibn Rushds målgrupp saknar den föreningserfarenhet som det annars är vanligt att ha i Sverige. 


Därför är det väldigt viktigt för oss att kunna erbjuda en gedigen utbildning för våra cirkelledare. Under 


2020 har vi arbetat med att utbilda såväl nya som mer erfarna cirkelledare över hela landet. 


Utgångspunkt för cirkelledarutbildningen är ett pedagogiskt utbildningspaket som vi själva tagit fram. 
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Verksamheten i siffror  
Under 2020 rapporterade Ibn Rushd Södra: 


• 867 arrangemang 
• 39167 studietimmar 
•2112 unika deltagare 


FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsform Arrangemang Studietimmar Unika deltagare 


Studiecirkel 499    33 231 1 636    


Annan folkbildningsverksamhet 140    5 936    476    


Kulturprogram 228    - - 


Totalt 867    39 167    2 112    


 


I de special satsningar vi genomfört via Folkbildningsrådet för asylsökande har vi fortsatt nått många 
unika deltagare samt fokuserat på att nå kvinnor i den uppsökande insatsen för att motivera 
utrikesfödda 
kvinnor. Med syftet att inte hålla sig från det svenska språket under föräldraledigheten har vi haft 
en studiecirkel för föräldralediga. 


UPPDRAGSVERKSAMHET Arrangemang Timmar Unika deltagare 


Svenska från dag 1 2 56 11 


Vardagssvenska 1 56 8 


Uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor 10 252 63 


Svenska för föräldraledig  1 24 7 


 


 


 


 


27%


34%


36%


3%


  Demokrati 10 732    27,1% 


  Kultur 13 444    33,9% 


  Livsåskådning 14128 35,7% 


  Människa/natur 1 314    3,3% 
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Nedan följer en lista på vilka ämnesområden vår folkbildning rapporterades inom 


FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde Arrangemang  Timmar  


DEMOKRATI 188 10732 


DEMOKRATI - Integration och utanförskap 44 2680 


DEMOKRATI - Internationellt arbete 2 159 


DEMOKRATI - Islamofobi och rasism 37 3144 


DEMOKRATI - Jämställdhet 19 716 


DEMOKRATI - Ledarskapsutveckling 19 673 


DEMOKRATI - Mot våldbejakande extremism 3 96 


DEMOKRATI - Nyanlända 2 0 


DEMOKRATI - Påverkansarbete och opinionsbildning 7 0 


DEMOKRATI - Samhällskunskap 55 3264 


KULTUR 319 13444 


KULTUR - Arabiska 144 9697 


KULTUR - Film och teater 17 750 


KULTUR - Konst och musik 18 667 


KULTUR - Litteratur 53 180 


KULTUR - Matlagningskultur 13 513 


KULTUR - Muslimska högtider och firanden 53 357 


KULTUR - Svenska 5 257 


KULTUR - Övriga språk 16 1023 


LIVSÅSKÅDNING  333 14128 


LIVSÅSKÅDNING - Folkbildning om islam 306 12969 


LIVSÅSKÅDNING - Interreligiösa möten 23 1043 


LIVSÅSKÅDNING - Stärka den svenska muslimska identiteten 4 116 


MÄNNISKA/NATUR 35 1314 


MÄNNISKA/NATUR - Digital tillgänglighet 3 137 


MÄNNISKA/NATUR - Folkhälsa 14 465 


MÄNNISKA/NATUR - Landsbygd och jordbrukssatsning 2 207 


MÄNNISKA/NATUR - Miljö 7 157 


MÄNNISKA/NATUR - Naturvetenskap 8 318 


MÄNNISKA/NATUR - Validering 1 30 


Totalt: 875 39618 
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Deltagare 
Våra deltagare deltar till största del i studiecirklar och vi har en nästan lika stor fördelning baserat på 
ålder mellan 13-24 år och 25-65 år. 


ANDEL KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE i folkbildningsverksamheten Antal Unika deltagare Unika deltagare i % 


Studiecirkel 458 28% 


Annan Folkbildningsverksamhet 19 4% 


 


DELTAGARFÖRDELNING PER ÅLDERSGRUPP i folkbildningsverksamheten. 


< 13 år 13-24 år 25-65 år => 65 


1 124 1 520 2 067 20 


17,8% 24,1% 32,8% 0,3% 


 


 


 


DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN i folkbildningsverksamheten Unika % 


Kvinnor 1136 55% 


Män 921 45% 


Totalt 2057   
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Resultaträkning Not 2020-01-01


-2020-12-31
2019-01-01


-2019-12-31  
 


   


      
Erhållna bidrag 1 4 749 137  4 661 614  
Övriga verksamhetsintäkter 1 1 577 348  2 722 522  
Summa föreningens intäkter  6 326 485  7 384 137  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 2, 3 -6 533 391  -8 376 143  
      
Rörelseresultat  -206 906  -992 006  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  0  -863  
Summa finansiella poster  0  -863  
      
Resultat efter finansiella poster  -206 906  -992 869  
      
Resultat före skatt  -206 906  -992 869  
      
Årets resultat  -206 906  -992 869  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  


 


TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  168 395  365 419  
Övriga fordringar  1 745 837  1 920 457  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 762  135 434  
Summa kortfristiga fordringar  1 929 994  2 421 310  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  717 565  1 048 666  
      
Summa omsättningstillgångar  2 647 559  3 469 976  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 647 559  3 469 976  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  1 839 156  2 832 025  
Årets resultat  -206 906  -992 869  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  1 632 250  1 839 156  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  269 076  220 723  
Övriga skulder  703  0  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  745 531  1 410 097  
Summa kortfristiga skulder  1 015 310  1 630 820  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 647 559  3 469 976  
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 
 
 
Not 1 Intäkternas fördelning
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
    
Erhållna bidrag kommun och län 1 998 197 1 993 256  
Bidrag FBR 2 952 052 3 195 770  
Övriga intäkter samt projekt 1 376 235 2 195 111  
Summa 6 326 484 7 384 137  
    


 
Not 2 Anställda och personalkostnader
Samtliga i personalen är anställda i kansliet, Ibn Rushd Studieförbund (802411-0762), men verksamma i Ibn Rushd
Studieförbund i Distrikt Södra.
 
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
Medelantalet anställda 8 6  
 8 6  
    
Löner ,  andra ersättningar och sociala kostnader    
    
Löner och andra ersättningar 3 006 911 3 863 415  
Sociala kostnader och pensionskostnader 1 047 111 1 293 567  
(varav pensionskostnader) (128 480) (171 177)  
Totalen 4 054 022 5 156 982  
    


 
Not 3 Övriga rörelsekostnader
 2020-01-01 2019-01-01  
 -2020-12-31 -2019-12-31  
    
Direkta verksamhetskostnder 377 683 723 923  
Fasta kostnader 1 254 358 1 500 858  
Styrelse 3 723 16 994  
Förstärkningsstöd 749 439 788 343  
Övrigt 58 788 45 603  
Summa 2 443 991 3 075 721  
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Ort och datum
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Nabil Ghodhbani Hoda Ahmadi
Styrelseordförande Vice ordförande
  
  
  
Avin Jomaa Mohammad Majzoub
Kassör Ledamot
  
  
  
Waqqas Ahmed Mahmoud Nasser
Ledamot Ledamot
  
  
  
Mahmoud Hudji  
Ledamot  
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